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Ú v o d n í s l o v o o. K a m i l a

Milí přátelé,
Kolik důležitých a slavných události se stalo
od počátků existence lidstva? A kolik se jich děje
i dnes? … Jsme jejími svědky, ale většinou se nás
vůbec netýkají … Když však Kristus vstal
z mrtvých, týkalo se to každého z nás osobně –
i když jsme ještě nebyli na světě.
Tato
událost
promlouvá
naléhavě
ke každému z nás. Vždyť Kristus svou smrtí sňal
náš hřích, smířil nás s Bohem – nebeským
Otcem a tak nám otevřel cestu k novému
životu! Radujme se, že život smrtí nekončí!
I když je pro nás tělesná smrt bolestná, je to jen
brána do věčnosti. Ve víře v Krista máme naději,
že i když umřeme, budeme žít. Bůh je věrný,
a to co slíbil, také dodrží.
Ježíš řekl:
„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl
jsem mrtev –
A hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče
od smrti i hrobu.“
(Bible, kniha zjevení 1,17-18)

http://dcm.doo.cz

Vagónek

Na počátků měsíce nás čekají největší svátky
života a roku. Jak se připravíme, tak je také
prožijeme. Nebojte
se očistit srdce
svátostí smíření.
V Holandsku
se už 40 let
nezpovídá,
a to z toho
důvodu,
že každý věří v
něco,
čímž
se
vytratil
osobní vztah s
Bohem a
hřích
člověk
nevnímá.
Víme však, že to
tak není.
Znovu
se
ponořme
do
přátelství,
osobního
setkání, vykoupení a
života víry se
zmrtvýchvstalým Pánem.
Animátory čekají čtvrtá setkání a kaplani
pro mládež mají první republikové setkání
ve dnech 15.-17.4. v Krkonoších na Erlebachové
boudě. Dobře je připravte, vyšlete, ať si od vás
trošku odpočinou a načerpají nové síly. ☺
Přejí požehané velikonoce, prosím
vzájemnou modlitbu a sdílení radosti víry!

o

+ o. Kamil
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!!! SCHOLA NA VEČ
VEČERU
ERU MLADÝCH !!!
Hledáme scholu, která by doprovodila mši sv. v rámci Večera mladých! Pomozte nám
vytvořit příjemné prostředí pro nemocné, starší…kteří mohou prožít mši sv. pouze
díky TV. Mše sv. probíhá vždy v kapli ostravského biskupství od 18h a je živě
přenášená TV Noe…takže mimo službu a duchovní načerpání je to malinká příležitost
ke „zviditelnění“ ☺ Schola = skupina mladých odvážných hudebníků a zpěváků.
Pokud máte zájem, přihlaste se na dcm@doo.cz! Součástí služby je doprovod
zpěvem a hrou na hudební nástroje po čas celé mše sv., zpěv žalmu a ordinária.

PŘIJEĎ K NÁM NA STŘEDISKO
Zveme mladé lidi, kteří by rádi strávili své volné chvíle v prostředí společenství
mladých dobrovolníků (týmáků) na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí, 20 km od Ostravy…autobusy zde jezdí každou chvilku ☺
Pokud chceš vyjet se svým spolčem, mladými kamarády, s biřmovanci… Nabízíme
střechu nad hlavou, hřiště, sportovní+hudební výbavu, milé slovo, teplo domova
…o volném weekendu, o prázdninách, přes týden.
V případě zájmu volejte na tel: 558 669 413 nebo 731 625 718, případně napiš
mail na: stara.ves@razdva.cz. Těšíme se na vás!

!!!HLEDÁME
!!!HLEDÁME POMOCNÍKY DO KUCHYNĚ
KUCHYNĚ!!!
Vaříš rád/a nebo se to chceš naučit?
V tom případě máme pro Tebe příhodnou nabídku… můžeš nám přijet pomoci vařit
na víkendovou akci, prázdniny apod.!
Na této adrese http://dcm.doo.cz/?page_id=176 najdeš potřebné informace
a termíny akcí, na kterých nám můžeš v kuchyni pomoci.

http://dcm.doo.cz
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1. čtení: Iz 50,4-7 Žalm: Žl 22(21) 2. čteni: Flp 2,6-11
Evangelium: Mk 14,1-15,47
1. čtení: Iz 42,1-7 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 12,1-11
1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 71 Evangelium: Jan 13,21-33.36-38
1. čtení: Iz 50,4-9a Žalm: Žl 69 Evangelium: Mt 26,14-25
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14 Žalm: Žl 116(115) 2. čteni: 1Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15
1. čtení: Iz 52,13-53,12 Žalm: Žl 31(30) 2. čteni: Zid 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
1. čtení: ………… Žalm: ………… 2. čteni: ……………
Evangelium: ……………
1. čtení: Sk 10,34a.37-43 Žalm: Žl 118(117) 2. čteni: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
1. čtení: Sk 2,14.22b-33 Žalm: Žl 16 Evangelium: Mt 28,8-15
1. čtení: Sk 2,36-41 Žalm: Žl 33 Evangelium: Jan 20,11-18
1. čtení: Sk 3,1-10 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 24,13-35
1. čtení: Sk 3,11-26 Žalm: Žl 8 Evangelium: Lk 24,35-48
1. čtení: Sk 4,1-12 Žalm: Žl 118 Evangelium: Jan 21,1-14
1. čtení: Sk 4,13-21 Žalm: Žl 118 Evangelium: Mk 16,9-15
1. čtení: Sk 4,32-35 Žalm: Žl 118(117) 2. čteni: 1Jan 5, 1-6
Evangelium: Jan 20,19-31
1. čtení: Sk 4,23-31 Žalm: Žl 2 Evangelium: Jan 3,1-8
1. čtení: Sk 4,32-37 Žalm: Žl 93 Evangelium: Jan 3,7b-15
1. čtení: Sk 5,17-26 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,16-21
1. čtení: Sk 5,27-33 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,31-36
1. čtení: Sk 5,34-42 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 6,1-15
1. čtení: Sk 6,1-7 Žalm: Žl 33 Evangelium: Jan 6,16-21
1. čtení: Sk 3,13-15.17-19 Žalm: Žl 4,2.4.7.9 2. čteni: 1Jan 2,1-5a
Evangelium: Lk 24,35-48
1. čtení: Lk 24,35-48 Žalm: Žl 96(95) Evangelium: Jan 10,11-16
1. čtení: Sk 7,51-8,1a Žalm: Žl 31 Evangelium: Jan 6,30-35
1. čtení: 1 Pt 5,5b-14 Žalm:Žl 89 Evangelium: Mk 16,15-20
1. čtení: Sk 8,26-40 Žalm: Žl 66 Evangelium: Jan 6,44-51
1. čtení: Sk 9,1-20 Žalm: Žl 117 Evangelium: Jan 6,52-59
1. čtení: Sk 9,31-42 Žalm: Žl 116 Evangelium: Jan 6,60-69
1. čtení: Sk 4,8-12 Žalm: Žl 118(117) 2. čteni: 1Jan 3,1-2
Evangelium: Jan 10,11-18
1. čtení: Sk 11,1-18 Žalm: Žl 42 Evangelium: Jan 10,1-10
(www.katolik.cz)

http://dcm.doo.cz
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Ani mátoř i se z amýšlí. ..

Vagónek

??? A D O R A C E ???
Slovo Adorace můžeme jednoduše přeložit jako
zbožňování, uctívání. Ale co si pod tímto slovem
vlastně představíme? Jaký je jeho význam?
Adorace znamená projevení nejhlubší úcty.
Křesťané adorací oslavují, chválí a prosí Boha.
Každému člověku náleží úcta, protože každý
z nás je jedinečným exemplářem na této zemi.
Pokud mi někdo neprokazuje úctu, na jakou
mám právo nebo jakou podvědomě očekávám,
brání
to vzájemnému vztahu mezi námi. Mám dojem,
že mne nedoceňuje, že se ke mně chová
nepatřičně, možná až nespravedlivě.
Spravedlnost totiž znamená dát každému to,
co mu náleží, co mu patří. Pokud ho budeme
takto vnímat a uvědomovat si, že ho právě takto
a ne jinak stvořil Bůh, pak nás to nutně povede
k tomu, že na začátku všeho byl Bůh, kterému
náleží chvála. Být spravedlivý vůči Bohu znamená
přiznat a vyznat, že mu patří čest, sláva, moc…
Většinou slova „padnout na kolena a klanět
se“ znamenají „adorovat“. V tomto významu je
adorace vlastní všem velkým světovým
náboženstvím, netýká se pouze Boha, kterého
uznávají křesťané či židé. V adoraci padám před
Bohem, protože
je Bůh, protože je
můj
Stvořitel,
můj Pán. Pokud
člověk neuznává
Boha
jako
Boha, pak se
začne klanět a
uctívat stvoření
a v tom spočívá
modloslužba,
odpadnutí od
Boha.
Člověk
potom upadá
do závislosti
všeho
druhu
na
stvořených
věcech,
kterým se klaní
a stává se postupně jejich otrokem. V adoraci
člověk vyznává, že je naprosto závislý na Bohu,
že celou jeho bytost proniká Bůh, jak o tom
čteme ve Skutcích apoštolů, kde apoštol Pavel
říká Athéňanům: „Vždyť v něm se pohybujeme,
žijeme a jsme.“ (Sk 17,28).

Bez Boha nemůžeme skutečně nic, všechno,
co máme, máme od něho, nemáme se tedy čím
chlubit před druhými, protože vše nám bylo dáno
Bohem.
Když si to vše do důsledku uvědomíme,
pak lépe pochopíme
a možná
aspoň v duchu
uděláme
gesto,
které
původně
adoraci vyjadřuje:
latinské
slovo
adoratio
znamená
přiložit ruku na
rty a potom
ji obrátit k Bohu
je
to
takové
poslání polibku na znamení úcty a oddanosti,
ale svým způsobem i gesto lásky, zájmu, obdivu.
Při adoraci tedy nejde především o to prosit
Boha, mluvit k Bohu, nejde ani o to meditovat –
rozvažovat, přemýšlet o Bohu jako přemýšlíme
o někom, kdo není přítomný. Adorace je
setrvávání v Boží přítomnosti, doslova „kocháním
se“ jeho blízkostí, naslouchání. V adoraci Boha
člověk zapomíná na sebe, na své problémy,
přání, to vše ustupuje do pozadí, protože ho
pomalu uchvacuje Bůh.
Jednou důležitou stránkou adorace je dívání
se na Ježíše, přítomného v hostii. Věnovat svůj
pohled, všechnu svou pozornost Bohu a vnímat
jeho pohled na sobě.
Někdy máme dojem, že se díváme a nic
nevidíme, vnímáme, že je to jen ztracený čas,
ale Ježíš přece ví, že bychom v té chvíli mohli
odejít a dělat spoustu jiných věcí, které by se
nám víc „vyplatily“ a neztrácet zde čas, ale že zde
kvůli němu zůstáváme, třebas kvůli tomu,
že věříme, že v hostii je obsažena celé tajemství
a moc Kristovy osoby, která se rozlévá na celý
svět, ať už to svět vnímá nebo nevnímá. Adorace
neboli klanění se nevyjadřuje jen hlavou, srdcem,
ale i celým tělem. Znamená to být zde celý
pro Boha, aby on byl zcela ve středu naší
pozornosti, to je pak „příprava na věčnost“.
animátorka

http://dcm.doo.cz
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J A R N Í

V Í K E N D O V K A

Na této víkendovce
zajímavých zážitků…

jsme

zažili

spoustu

Hned potom, co jsme se ubytovali ve vagónu
(což bylo pro většinu z nás velkým překvapením)
a dali si večeři, jsme se sešli ve shromažďovně,
kde následovalo pár zajímavých her, které nám
pomohly se navzájem poznat. Poté, co jsme se
rozdělili do skupin, byli jsme „vypuštěni“
do přírody a našim úkolem bylo nasbírat přírodní

materiály, které nás zaujaly. Z těchto materiálů
jsme po návratu sestavili obraz Božího stvoření
podle naší fantazie. Den jsme zakončili
modlitbou v kapli.
Ráno nás probudil zvuk kytary, který nám
oznámil, že je ráno a je čas vstávat. Hned po mši
svaté jsme si dali snídani a sešli se na zahradě,
kde jsme hráli hru, ve které jsme maximálně
využili komunikaci. Měli jsme za úkol
překopírovat obrázek pomocí slov. Všichni jsme
to více méně zvládli, a tak jsme se mohli vrátit
dovnitř. Témata ekologie a ochrana životního
prostředí nemohla na víkendovce zaměřené
na Boží stvoření chybět, a proto jsme si o nich
povídali a probírali, jak pomoct přírodě. Zakončili
jsme to vytvořením ideálního místa pro růst
rostlin a život zvířat.
Práce šlechtí, a proto jsme pomáhali probudit
k životu farní zahradu po zimním spánku.

http://dcm.doo.cz

Vagónek

K obědu byla podle našich kuchařek typická
studentská strava, takže jsme si od školy
neodpočinuli, ale chutnalo to skvěle. ☺
Po krátkém odpočinku
jsme se vydali na výlet,
na který jsme dostali
seznam věcí, jež máme
cestou vyfotit. Výlet
začal krásně. Procházeli
jsme se, užívali si
krásného
počasí
a
pozorovali
okolní
přírodu. A pak naše
cesta
pokračovala
polem. Na tom nebylo nic zvláštního až na to,
že chvílemi nebylo poznat, jestli to bahnité
„něco“ je pole nebo rybník. Někteří z nás měli
problémy, ale nakonec s Boží pomocí jsme
všichni ve zdraví došli do cíle.
Poté, co se všichni
umyli, vyčistili si boty
a dali si večeři, jsme
dostali nový úkol –
vymyslet ve skupinkách
vtipné scénky na různá
témata ekologie, např.
Sousede čím to topíte?
Chraňme naše lesy! ….
Všechny
scénky
se
povedly a moc jsme se
u nich nasmáli. Po večerní modlitbě jsme se
vydali do vagónu a uložili se ke spaní.
Ráno jsme se vydali na mši svatou. Po ní
následovala snídaně a úklid. Společnými silami
jsme to rychle zvládli, a tak zbyl čas na shrnutí
celé víkendovky.
Myslím, že jsme si to všichni užili a na další
podobnou akci určitě znova vyrazíme. ☺
účastník víkendu
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4. CELOSTÁTNÍ FÓRUM MLÁDEŽE 2012
23. – 26.2.2012 Žďár nad Sázavou
Ve dnech 23. - 26. 2. 2012 proběhlo 4. celostátní
fórum mládeže. Mladí delegáti z celé České
republiky na
něm
měli
možnost
vyjádřit svá
přání
ve
vztahu
ke
katolické
církvi,
ale
také jí nabídnout své schopnosti. Hlavními
tématy letošního fóra byla svátost biřmování
v životě mladých lidí a jejich odpovědnost
za předávání evangelia dalším generacím. Fóra se
zúčastnilo 7 biskupů, 85 delegátů ve věku 18 – 30
let z 8 diecézí a 30 skupin pracujících v katolické
církvi různými způsoby s mládeží (řehole, hnutí,
vysokoškoláci, občanská sdružení). Mladým
lidem naslouchalo i 30 pozorovatelů z řad kněží,
zasvěcených osob a laiků, kteří se zajímají
o názory mladých.

Závěry fóra
Poděkování
Děkujeme biskupům za jejich zájem o nás mladé
a za účast na našich aktivitách.
Vážíme si služby kněží, zasvěcených osob i laiků,
kteří se nám věnují.
Nabízíme
- své síly církvi, zejména kněžím ve farnostech,
- své schopnosti v oblasti nových komunikačních
technologií pro prezentaci církve,
- svým vrstevníkům možnost poznat život
křesťanů při běžných světských aktivitách,
- ochotu evangelizovat především skrze příklad
vlastního života a ve vhodnou chvíli otevřeně
mluvit o Kristu.
Toužíme
- po možnosti žít ve společenství věřících
vrstevníků, ve kterém budeme moci prohlubovat
duchovní život a zakoušet skutečnou lásku,

- aby naše farnosti byly místy, kde se nově
příchozí budou cítit vítáni a přijati,
- nezanedbávat kvůli mnoha akcím osobní vztah
s Kristem,
- více a konkrétněji sloužit a projevovat lásku
k bližním,
- přispět k tomu, aby společnost nevnímala
církev pouze jako záležitost kněžstva, ale jako
společenství tvořené duchovními a laiky.
Žádáme
- vyváženost duchovního, intelektuálního
a praktického rozměru přípravy na biřmování,
- aby se na formaci biřmovanců podíleli také
dobře připravení laici; vnímáme důležitost
výběru
kmotrů a biřmovacích patronů,
- aby pro přípravu na biřmování byly
vypracovány rámcové materiály,
- aby nám kněží více důvěřovali a dali nám více
spoluzodpovědnosti,
- aby nás doprovázeli a formovali zkušení lidé s
porozuměním pro mládež,
- aby kněží zapojovali do chodu farností
odborníky z řad laiků a měli více času pro
kněžskou
službu,
- aby byli bohoslovci při své formaci intenzivněji
vedeni k životu ve společenství, ke spolupráci
s laiky a k práci s mládeží,
- aby diecéze podporovaly vznik gynekologických
ordinací pracujících v souladu s učením
katolické církve,
- aby se v církvi lépe komunikovaly záměry a vize
a otevřeněji se hovořilo o aktuálních
problémech,
- aby se představitelé církve ve společnosti jasně
vyjadřovali, a to i ke kontroverzním otázkám,
- aby církev podporovala lidi, kteří vnášejí
křesťanská témata do společnosti a médií.
Děkujeme za dar víry a za společenství církve!
delegáti 4. celostátního fóra mládeže

http://dcm.doo.cz
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2012
Pozvání na setkání mládeže
ve Žďáru nad Sázavou
Od 14. do 19. srpna 2012 se ve Žďáře
nad Sázavou bude konat už páté Celostátní
setkání mládeže (CSM). Čeká tu na Tebe
velmi bohatý a pestrý program, ve kterém
si budeš moct najít „to své“: poutavé
katecheze, slavení eucharistie, celodenní
adorace, zajímavé přednášky, dobrá hudba,
výstavy, workshopy a semináře, poznávací
výlety, diskusní skupinky, sportovní vyžití
nebo kreativní dílny. Budeš mít také
možnost zúčastnit se školy modlitby, prožít
v klidu svátost smíření nebo si popovídat
s knězem. Celý týden budou na setkání
přítomni biskupové a bude příležitost se
s nimi setkat a popovídat. Součástí
programu bude i Pouť rodin, která se bude
konat v sobotu 18. srpna 2012. Žďár
ale bude především místem osobních
setkání - s přáteli, s novými lidmi, s biskupy,
s kněžími, zasvěcenými osobami ... a hlavně
s Kristem.
CSM je určeno pro všechny mladé lidi
od 14 do 30 let. V programu se bude
myslet jak na středoškoláky, tak
na vysokoškoláky a mladé pracující.
Přednášky budou proto děleny podle věku.
Podle možností a svých schopností se také
můžeš zapojit do některé z přípravných
skupinek.

Hlavním tématem letošního CSM je Duch
svatý a jeho mottem je citát z listu
sv. Pavla: „Ovocem Ducha je láska, radost
a pokoj...“ (Gal 5,22). S mladými lidmi z
celé České republiky se tak zapojíme
do oslav Roku biřmování, který vyhlásili
naši biskupové na rok 2012 v souvislosti
s tříletou přípravou na oslavu 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu.
Byl jsi v roce 2007 na setkání v Táboře
a chtěl bys opět
zažít jeho
atmosféru?
Anebo
jsi
v Táboře
nemohl být,
ale hodně
jsi o něm
slyšel od
svých
kamarádů?
Vydej
se
do Žďáru a
pozvi na cestu
i mladé ze svého okolí včetně hledajících!
I na ně čeká na CSM zajímavý program
a kdo ví... Třeba právě ve Žďáře najdou
odpovědi
na své otázky týkající se víry.
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou
přihlášku, kterou najdeš na webu setkání
www.dozdaru.jdem.cz. Cena za celé
setkání je 1 100,-Kč. Kdo se přihlásí
a setkání uhradí do 27. května 2012, zaplatí
pouze 950,- Kč!
Více informací najdeš na webu setkání:
https://zdar2012.signaly.cz.
tiskový tým CSM 2012

http://dcm.doo.cz
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Akce pro vás

Vagónek

Krátké zamyšlení animátora nad prožitou duchovní obnovou v rámci
kurzu animátorů – 17. – 19.2.2012 Orlí hnízdo (Pstruží)
„Jeden den mlčet přece vydržím". S těmito slovy jsem přijížděl na duchovní obnovu.
Ale jakmile přestanete mluvit, tak zjistíte, že to vlastně není o mlčení,
ale o zamyšlení. Proč tady jste, co od tohoto víkendu očekáváte apod. Jsem rád,
že jsem se mohl této duchovní obnovy zúčastnit a že mi něco opravdu přinesla :-).“
Tomáš

http://dcm.doo.cz
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Duben 2012

13. – 15. dubna

Akce pro vás

Stará Ves n/O.

20. – 22. dubna

Vagónek

Stará Ves n/O.

Čtvrté setkání čeká mladé, kteří aktivně navštěvují kurz
animátorů – „jedničky“. Další téma, které rozvine
osobnost mladého člověka, bude prozkoumáno druhý
dubnový víkend. Setkání začne jakovždy v pátek večeří
(19.00 hod.) ve Staré Vsi n/O.

Závěrečné víkendové setkání je na pořadu ve Škole
partnerství. Páry, které vážně přemýšlejí o svatbě,
ale také jednotlivci prožijí poslední chvíle
ve společenství mladých „partneráků“. Začínáme
jako vždy v 19 hod. společnou večeří ve Staré Vsi.

27. – 29. dubna

24. dubna

Stará Ves n/O.

Čtvrtý, tudíž předposlední, víkend bude připraven
pro animátory „dvojky“. Tito jsou již téměř „hotovými“
absolventy dvouletého kurzu animátorů. Společné
setkání je připraveno poslední víkend v dubnu. Začátek
je jako obvykle páteční večeře v 19.00 hod.

http://dcm.doo.cz

Stará Ves n/O.

V naší diecézi proběhne 25.4. tzv. Koordinační rada.
Jde o neformální setkání pracovníků s mládeží
z celé naší diecéze. Pozvanými jsou zástupci
mužských i ženských řeholí, hnutí a církevních škol.
Na programu bude sdílení zkušeností a názorů.
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Keep smil ing!

Duben 2012

Vagónek

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Dva právníci se potkali na obědě a jeden
vypráví druhému: „Víš, co se stalo? Bůh
seslal anděla na zem, aby sepsal seznam
nepoctivých právníků. Ten se za půl roku
vrátil úplně zničený a řekl Bohu,
že na to nestačí, ale určitě by za víkend
zvládl udělat seznam poctivých právníků.
Skutečně za pár dní ten seznam dodal a Bůh
se rozhodl, že by měl všem těm na seznamu
poslat blahopřejný dopis. A ten anděl
k tomu připsal zajímavé P.S.ko. Víš, co tam
napsal?“ „Ne, nevím.“ „Aha...takže tys ho
taky nedostal?“
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Přijde sestřička v nemocnici k pacientovi,
který je celý v sádře. A pacient se s vypětím
sil ptá: „Sestři, nevíte, jestli jsem ten řidičák
udělal?“

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Auto jede šílenou rychlostí a v zatáčce
si řidič všimne neopatrného chodce. Dupne
na brzdy, ale nestihne zastavit a chlapa
převálcuje. Naštvaně se vykloní z okýnka
a křičí: „Člověče, dávej pozor!“ „Proč?“ táže
se poražený, „pojedeš nazpátek?“
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Na letišti hlídají dva černí šerifové. Jeden
z nich si s obdivem prohlíží velký Boeing 747
a povídá druhému: „Nedovedu pochopit,
jak můžou teroristi tak velké letadlo unést.“
„Ty jsi cebul,“ říká druhý, „to se neunáší
na zemi, ale ve vzduchu, když je to letadlo
takhle malinký!“
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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